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1. INTRODUÇÃO 
 
O curso de Artes Cênicas da Unicamp tem o objetivo de formar atrizes e atores aptos a trabalhar nos 
diversos campos abertos ao profissional de artes cênicas (criação, apresentações, pesquisa de linguagem, 
atuação cultural, entre outros) bem como formar artistas conscientes e críticos de seu papel na sociedade, 
capazes de dialogar, por meio da criação artística, com as diversas questões individuais e coletivas 
vivenciadas pelas pessoas e seu entorno. Nessa perspectiva, o bacharelado em Artes Cênicas perfaz um 
processo de quatro anos, voltado, nos dois primeiros anos, para um repertório amplo de conhecimento 
teórico e prático, trabalhado de maneira individual e coletiva, num intenso processo de preparação em 
técnicas corporais, vocais e para disciplinas diretamente relacionadas à interpretação cênica; e, nos dois 
anos seguintes, tendo como principal foco as quatro diferentes encenações e disciplinas derivadas nos 
PICCS (Processos Integrados de Criação Cênica). Nesse processo de aprendizado, multifacetado e 
diversificado no campo teatral, a atuação é fundamental, com grande importância dada à práxis. Isso 
demanda um perfil de aluno cujas habilidades estejam, senão em um nível já um tanto desenvolvido, 
bastante latentes e expressas na linguagem teatral. O currículo do curso pressupõe essa qualificação inicial, 
técnica, sensível e expressiva, ou ainda suas potências claramente dispostas nos candidatos, para que os 
alunos e alunas tenham condição de acompanhar as exigências. Isso também é importante para que o 
currículo e os conteúdos, tal como estão estruturados como projeto pedagógico, possam se desenvolver a 
plena potência. 
  
As provas de Habilidades Específicas, fundamentais para o ingressante ao curso de Artes Cênicas, visam 
avaliar o candidato tanto no que se refere a sua familiaridade com certas questões teóricas básicas relativas 
à área e específicas do contexto da discussão artística  – fornecidas pela bibliografia e verificadas na prova 
escrita –  como com alguns procedimentos e atitudes imprescindíveis ao seu desenvolvimento no decorrer 
da graduação, referentes ao seu potencial artístico, à capacidade de escuta e de ação, à sensibilidade 
artística, à interação em grupo e disponibilidade psicofísica no espaço objetivo da cena. Tais aspectos são o 
foco no desenvolvimento das provas práticas, seja em sala de aula (de maneira improvisacional, de acordo 
com as dinâmicas pedidas pelos professores avaliadores) ou na atuação de palco (material preparado 
anteriormente pelos candidatos).  
Cabe ainda ressaltar que, a cada ano, têm se tornado extremamente importantes o interesse e a 
capacidade dos candidatos em traduzir as tensões da contemporaneidade, na medida em que as artes são 
importantes ações de discussão em nossa sociedade, na construção de uma reflexão crítica do tempo 
presente e na imaginação do futuro. 
  
 

2. PROGRAMA 
 
Prova Teórica 
 
Os candidatos farão uma prova escrita, específica sobre conhecimentos da linguagem teatral. Para essa 
prova é necessário o estudo da bibliografia: 
 
BELÉM, Elisa. Notas sobre o teatro brasileiro: uma perspectiva descolonial. São Paulo: Sala Preta, Revista 
do Departamento de Artes Cênicas, vol. 16, n. 1, 2016, p. 120-131.  
 
COPELIOVITCH, Andrea. O trabalho do ator sobre si mesmo: memória, ação, linguagem e silêncio. 
Campinas: Conceição, Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da 
UNICAMP, v. 5, n. 2, jul./dez. 2016, p. 76-86.  
 
FABIÃO, Eleonora. Corpo cênico, estado cênico. Itajaí/SC: Contrapontos- Eletrônica, Revistado Programa 
de Pós-graduação em Educação da Univali, v. 10, n.3, set./dez. 2010, p. 321-326.  

 
FERNANDES, Silvia. Notas sobre a história do Oficina. São Paulo:  Sala Preta, Revista do Departamento de 
Artes Cênicas, vol. 8, n. 1, 2008, p. 235-246. 
 
MARTINS, Leda. Performances da oralitura: corpo, lugar da memória. Santa Maria: Letras, Revista do 
Programa de Pós-graduação em Letras, n. 26, junho 2003, p. 63-81.  
 
Prova de Aula 
Os candidatos farão duas diferentes aulas práticas, a serem ministradas e avaliadas pelos professores. 
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Prova de Palco 
Os candidatos apresentarão uma cena previamente preparada, a partir da escolha de um dos textos teatrais 
da lista publicada ao final desta seção. Duração da cena: de três a cinco minutos. 
 
Lista de textos 
O candidato deverá escolher uma cena, dentre as peças listadas ao final desta seção, para apresentar à 
banca examinadora na “Prova de Palco”. Deverá apresentar a cena com as falas memorizadas e 
providenciar alguém para lhe dar a réplica, se necessário, no caso da cena escolhida apresentar diálogo. 
Poderá fazer uso de figurino, se desejar. Estarão à disposição, caso necessário, uma mesa, duas cadeiras e 
um aparelho de som. A cena deve ter de três a cinco minutos de duração. 
 

 

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA 
 

A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas da Unicamp tem como objetivos avaliar o 
conhecimento que o candidato possui sobre as Artes Cênicas e verificar se revela capacidade expressiva, 
criativa e reflexiva, necessária para o aproveitamento da formação oferecida pelo curso. Nesse sentido, o 
exame visa a quatro aspectos, verificando: 

 como o candidato articula o que conhece sobre as Artes Cênicas (Prova Teórica); 

 como o candidato se relaciona com a expressão e o aprendizado em si (Prova de Sala de Aula); 

 como o candidato aborda e executa uma cena teatral (Prova de Palco); 

 como o candidato relaciona seus conhecimentos culturais e artísticos com a formação profissional 
visada (perspectiva de avaliação geral). 

A prova de Habilidades Específicas procura, portanto, observar como cada candidato aprende, pensa, 
expressa, cria e age quanto às Artes Cênicas, assim como articula informação e contexto, criação e 
reflexão. Por outro lado, a prova pode ser vista como um curso de curtíssima duração, no qual o candidato, 
além de entrar em contato com parte do corpo docente e com o pensamento pedagógico e artístico do 
curso, tem a possibilidade de aprender noções básicas sobre Artes Cênicas e de refletir sobre sua opção 
profissional. 

 

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas vale 48 pontos. A nota é composta pela 
soma das notas de três provas: Prova Teórica, Prova de Sala de Aula e Prova de Palco. Cada uma dessas 
provas vale 16 pontos. A Prova de Sala de Aula e a Prova Teórica são eliminatórias: o candidato que obtiver 
nota menor que cinco pontos em qualquer uma delas será desclassificado da primeira opção. 

Aqueles que não comparecerem em qualquer uma das provas de Habilidades Específicas para o curso de 
Artes Cênicas (Prova Teórica, Prova de Sala de Aula ou Prova de Palco) ficam eliminados na primeira 
opção do vestibular, mas continuarão concorrendo em segunda opção, caso ela exista. 

Prova Teórica (eliminatória): avalia o conhecimento do candidato sobre História do teatro, conhecimentos 
gerais da linguagem teatral, teorias e práticas teatrais. O conteúdo básico para a prova deverá ser estudado 
a partir da bibliografia indicada acima. 

Prova de Sala de Aula (eliminatória): avalia a capacidade do candidato para a prática teatral. Nessas aulas, 
são observados aspectos como disponibilidade física, expressividade, atenção, prontidão, interação, escuta 
e resposta criativa aos exercícios propostos. 

Prova de Palco: avalia o potencial e a qualidade da atuação do candidato na cena escolhida. Aspectos 
observados: compreensão geral do texto escolhido e suas circunstâncias, além da expressividade vocal e 
corporal no desempenho da cena. 

 

5. ENUNCIADO DA PROVA 
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PROVA TEÓRICA 

 
Leia com atenção os excertos abaixo e, com base neles e na bibliografia indicada aos candidatos, responda 
às perguntas abaixo. 
 
 
Excertos: 
 
Stanislavski pesquisa o si mesmo. Pesquisar o si mesmo é pesquisar a vida inteira; o mestre queria fazer a 
vida acontecer no palco. Que vida é essa que acontece no palco? O acontecimento da vida no palco não 
está relacionado com a estética do realismo-naturalismo, como um olhar superficial pode entender. A vida 
no palco é o acontecimento desse si mesmo com todas as suas complexidades. É tornar-se linguagem 
própria ao palco. (p.79)  
O que é o repertório de um ator? O que é o repertório de uma pessoa? São as experiências, vivências, 
aquilo que foi aprendido e o que foi esquecido também; o consciente e o inconsciente, a herança genética, 
cultural... (p.81) 

(Fonte: Andrea Copeliovitch, O trabalho do ator sobre si mesmo: memória, ação, linguagem e 
silêncio. Conceição/Conception, Campinas, SP, v. 5, n. 2, p. 76–89, 2016.)  
 
 
O corpo cênico está cuidadosamente atento a si, ao outro, ao meio; é o corpo da sensorialidade aberta e 
conectiva. A atenção permite que o macro e o mínimo, grandezas que geralmente escapam na lida 
cotidiana, possam ser adentradas e exploradas. Essa operação psicofísica, ética e poética desconstrói 
hábitos. 

(Fonte: Eleonora Fabião, Corpo cênico, estado cênico. Contrapontos- Eletrônica (Revista do Programa de 
Pós-graduação em Educação da Univali), v. 10, n.3, set./dez. 2010, p. 322.) 
 
  
Pergunto: como superar a colonialidade e suas marcas?  Talvez a resposta já esteja dada, na própria 
cultura brasileira, que por meio da festa e da brincadeira, da fuga e da inteligência, tornou possível, por 
exemplo, a reocupação do lugar de rei pelo escravo africano, no Congado; a transgressão das normas, de 
gêneros e papéis sociais no Carnaval; o aparecimento do desafio no Cavalo Marinho, no repente e nas 
formas de histórias orais, chegando até a literatura de cordel. (p. 129) 

(Fonte: Elisa Belém, Notas sobre o teatro brasileiro: uma perspectiva descolonial. Sala Preta (Revista do 
Departamento de Artes Cênicas), vol. 16, n. 1, 2016, p. 129.)  
 
 
Perguntas: 
 
1. Quais são as matérias-primas para o trabalho das atrizes e dos atores? Como conseguir acessá-las? 

 
 

2. Como uma pesquisa sobre si mesmo, feita por artistas brasileiros, pode contribuir para os processos 
descoloniais no Brasil? 
 
 

3. Comente a atuação em uma peça brasileira que você tenha assistido (seja presencial, seja 
virtualmente), incluindo também informações de que você se lembrar (título da peça, grupo, local de 
apresentação, etc.). Para o comentário, considere também os dois aspectos seguintes: 

 
a) Você percebeu, na atuação, resultados de uma pesquisa sobre si mesmo? Explique.  

 
b) Você acha que o espetáculo em questão discute questões descoloniais? Explique. 

  
 

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO 
 
Questão 1 
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6.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
 



Habilidades Específicas - Artes Cênicas                         

  

 

 
 
 
 



Habilidades Específicas - Artes Cênicas                         

  

6.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média 
 
A resposta traz a informação mais direta relacionada à pergunta, informando que a matéria-prima para o trabalho de 
atrizes e atores é “si mesmo”. A partir desta informação, desenvolve seu raciocínio baseada na bibliografia indicada. O 
texto estabelece uma continuidade nas explicações, que vão da resposta imediata: “si mesmo”, para o que significa 
este “si mesmo”, chegando então ao entendimento da “ação cênica”, que é o objetivo do atuante ao buscar acessar 
essa matéria-prima. O texto está inteiramente baseado na bibliografia, que foi entendida e deslindada na resposta. 
Existe a apresentação de um olhar crítico sobre a bibliografia na resposta. 
 

6.3. Exemplo de Nota Abaixo da Média 
 
QUESTÃO 1 

 

6.2. Comentários do Exemplo de Nota Abaixo da Média 
 
A resposta é simplista. Ela indica que a matéria-prima de atores e atrizes é o “si mesmo”, isto é, seus corpos 
e mentes, mas não vai além disso. O texto responde que para acessar a matéria-prima é preciso 
“autoconhecimento”, mas, em que sentido? Como acessar? Que tipo de “autoconhecimento” levaria à ação 
cênica? A resposta não vai adiante, não dialoga com a bibliografia, não demonstra que houve um 
entendimento crítico dos textos indicados para a leitura. 

 

 
7. COMENTÁRIOS GERAIS 
 
Apesar de ter sido um vestibular atípico, por conta das medidas sanitárias ainda necessárias ao combate da 
COVID-19, a Prova de Habilidades específicas foi realizada de maneira bastante satisfatória, sobretudo por 
conta do empenho de toda a equipe, incluindo a participação ativa da equipe da COMVEST. Não houve 
notícia de nenhum incidente de saúde após as provas. Os candidatos e as pessoas da equipe foram 
bastante prestativos e conscientes das circunstâncias excepcionais, agindo com muita colaboração. 
As três diferentes provas foram feitas em dois dias, para todos os candidatos presentes e selecionados para 
a segunda fase da COMVEST. Foram ao todo 3 espaços diferentes para as aulas práticas, em turmas 
pequenas de candidatos, com distanciamento físico, o que foi importante para o sucesso das provas. Na 
Prova de Palco, houve cerca de 85 cenas apresentadas em uma única tarde, em 1 só espaço, para uma 
banca única com 6 professores. 

 


